Sida: 1 av 2
Persiska
– Faktablad för arbetssökande
Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd
)(SIUS
2012-11

حمایت ویژه مقدماتی و
پیگیری ( سی یو س)
شما می توانید قبل از یک استخدام جدید حمایت و کمک دریافت کنید اگر شما به دلیل یک
کاهش عملکرد توانایی کاری کاهش یافته دارید .شما همچنین می توانید در طول مدت استخدام
حمایت دریافت کنید .شما حمایت را از یک مشاور -سی یو س که دارای تخصص ویژه ای در
روش مقدماتی است دریافت می کنید .برای دریافت کمک شما باید نیاز به تمرین کردن
وظایف کاری و چیزهای دیگر که مورد نیاز کار است را داشته باشید.

مشاور -سی یوس چه کمکی ارائه می دهد ؟
مشاور -سی یو س در معرفی کردن محل کار به شما کمک می کند  .مشاور در مورد
چگونگی معرفی کار با محل کار همکاری می کند و مسئول است که شما حمایتی را که در
مورد آن به توافق رسیده اید دریافت کنید .این می تواند گاهی بدین معنی باشد که مشاور – سی
یو س برای مدتی در کنار شما کار می کند .کمک سپس به تدریج کم می شود و کامالً قطع می
شود وقتی که شما به طور مستقل قادر به انجام وظایف خود هستید.

آیا من می توانم حمایت دریافت کنم؟
شما می توانید از یک مشاور– سی یو س حمایت ویژه مقدماتی و پیگیری دریافت کنید اگر
شما بیکار هستید و
 به دلیل یک کاهش عملکرد توانایی کاری کاهش یافته دارید
 قبل از یک استخدام و در طول مدت استخدام نیاز به حمایت ویژه دارید.

برای چه مدت می توانم حمایت دریافت کنم؟
حمایت به دو بخش تقسیم می شود :حمایت مقدماتی و حمایت پیگیری .شما می توانید برای
مدت شش ماه حمایت مقدماتی دریافت کنید .حمایت پیگیری را می توانید حداقل برای یک سال
بعد از اینکه استخدام را شروع کرده اید دریافت کنید.

چه غرامتی و چه بیمه هایی را می توانم دریافت کنم؟
در طول مدت مقدمه شما همان غرامتی را دریافت خواهید کرد که وقتی که بیکار بودید
دریافت می کردید.
در طول مدت مقدمه شما به عنوان استخدام حساب نمی شوید ،اما با این حال طبق بعضی از
تصمیمات قانون محیط کار شما به عنوان کارکن دیده می شوید .این بدان معنی است که
کارفرما مسئول است که کار به شیوه ای مطمئن انجام شود و اینکه تجهیزات حفاظتی شخصی
وجود دارد اگر شما به آن نیاز دارید .حمایت مقدماتی منجر به هیچ هزینه ای برای کارفرما

Sida: 2 av 2

نمی شود .شمادر مقابل حوادث ناشی از کار و مرگ بیمه هستید .دولت همچنین می تواد به
خاطر آسیب های احتمالی که شما سبب می شوید غرامت پرداخت کند.

چه کسی چی کار می کند؟
ادارۀ کار در مورد حمایت ویژه مقدماتی -و پیگیری تصمیم می گیرد .مشاور -سی یو س
سپس با کارفرما تماس می گیرد برای اینکه در مورد یک استخدام ممکن صحبت کند .ما
بررسی می کنیم که چه وظایف کاری برای شما مناسب هستند و شما چه حمایتی در محل کار
دریافت خواهید کرد .وقتی که همه چیز تمام شد ما یک توافقی همراه با شما ،کارفرما و
مشاور -سی یو س منعقد می کنیم .در توافق درج شده است که ما چگونه این مقدمه را برنامه
ریزی خواهیم کرد و وسعت آن چقدر خواهد بود.

قوانین
آیین نامه ( 0222:002اس اف اس) در مورد اقدامات خاص برای افرادی که معلولیتی دارند
که باعث کاهش توانایی کاری می شود.
آیین نامه ( 022:002اس اف اس) در مورد فعالیتهای سیاست بازار کار.

چنانچه عالقمند هستید که بیشتر بدانید می توانید با شماره تلفن  2771-610 610با ما تماس
بگیرید .شما همچنین میتوانید به نزدیکترین ادارۀ کار مراجعه کرده و یا به وبسایت ادارۀ کار
سر بزنیدArbetsformedlingen.se .

